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1 Konstituering av Speiderforum 2018
1.1 Valg av ordstyrere
Prosjektgruppens innstilling:
Mari Engen og Turil R. Bakstad
Vedtak:
Mari Engen og Turil R. Bakstad ble valgt.

1.2 Valg av referenter
Prosjektgruppens innstilling:
Andreas Røste og en valgt representant
Vedtak:
Andreas Røste ble valgt.

1.3 Godkjenning av representantene
Liste over representantene for kretser og korps til Speiderforum 2018 er vedlagt.
Prosjektgruppens innstilling:
Representantene til Speiderforum 2018 godkjennes.
Vedtak:
Alle fremmøtte representanter ble godkjent.

1.4 Valg av tellekorps
Kandidater til tellekorps:
Observatørene
Vedtak:
Sindre Thygesen Sande (100), Julie Opheim Rognøy (101), Anette Stava Grindhaug (102),
Jonas Stormoen Roel (103) og Vemund Viker (104) ble valgt.

1.5 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sakspapirer ble sendt på e-post til alle påmeldte representanter og observatører 12. oktober, og
lagt ut på speiding.no.
Prosjektgruppens innstilling:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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Vedtak:
Sak 2.2 ble en diskusjonssak om landsleir 2021.
Sak 3.3 endret navn til 3.4, slik at en ny sak kunne komme til; 3.3 Organisasjon forbund
(speidertingsak 5.2.4).
Innkalling og saksliste ble godkjent med rettelser.

1.6 Godkjenning av forretningsorden
Forretningsorden for Speiderforum 2018
Speiderforum er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har møtt.
Observatører har talerett.
1.

Hvis det gjøres endringer i innmeldte representanter, må dette gjøres før åpningen av
Speiderforum. Endringer må gjøres skriftlig.
Må en representant forlate Speiderforum, kan en ny representant som oppfyller
betingelsene gå inn i vedkommendes plass. Ved en slik endring skal skriftlig beskjed
leveres til ordstyrerne. Speiderforum skal avgjøre om representanten godkjennes.
Endring av representant kan bare skje en gang for hver krets/korps.

2.

Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av ordstyrerne,
møtereferentene og de to valgte representantene.

3.

Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak
av forslagsstilleren.

4.

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid.
Ordstyrerne har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek.

5.

Alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrerne, undertegnet med representantens
navn og representantnummer. Nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt.
Åpenbare trykkfeil kan rettes i forslag før avstemming.

6.

Vedtak krever normalt alminnelig flertall, det vil si mer enn halvparten av avgitte
stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Alle valg foregår skriftlig når mer enn én
kandidat eller minst én representant krever det. Kandidater er alle som er oppført på
valgkomiteens liste over dem som har sagt seg villige til å motta valg. For å bli valgt,
skal en kandidat ha mer enn halvparten av avgitte stemmer. Om nødvendig
gjennomføres valg i flere omganger. Hvis ingen kandidater har fått mer enn
halvparten av stemmene, går den med færrest stemmer ut før neste valgomgang. Ved
stemmelikhet foretas omvalg. Hvis flere personer skal velges til samme verv, kan
inntil to kandidater, som er oppført på mer enn halvparten av stemmesedlene, velges
i hver valgomgang. Hver representant kan da føre opp inntil to kandidater på
stemmeseddelen. Blanke stemmer telles ikke med.
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7.

Alle forslag og de vedtak som er gjort føres inn i protokollen, med antall avgitte
stemmer for og mot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Navn og
representantnummer på alle representanter som har hatt ordet under de forskjellige
sakene føres også inn i protokollen.

8.

En elektronisk versjon av protokollen sendes etter Speiderforum til dem som deltok i
møtet.

9.

Speiderforums forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert Speiderforum, og
gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste
Speiderforum.

Prosjektgruppens innstilling:
Forretningsorden godkjennes.
Vedtak:
Forretningsordenen ble godkjent.

1.7 Valg av to representanter til å underskrive protokollen
Prosjektgruppens innstilling:
Emil Vinje Natland (11) og Bertine Jensen (47).
Vedtak:
Emil Vinje Natland og Bertine Jensen ble valgt.

1.8 Valg av valgkomité
Prosjektgruppens innstilling:
Forslag til valgkomité presenteres i møtet.
Prosjektgruppens innstilling:
Én fra hvert bord.
Vedtak:
Hege Bjørge Ankarstrand (6), Ronja Sørensen (46), Emma Stueflotten (34) og Petter Holsbø
Angvik (29) ble valgt

1.9 Valg av redaksjonskomité
Prosjektgruppens innstilling:
Forslag til redaksjonskomité presenteres i møtet.
Kandidater til redaksjonskomiteen:
Gustav Drivenes (36), Ronja Sørensen (46), Karoline Andersen (49), Thomas J.
Skripeland (2), Sigrid Ramsli (21), Even Skotte Skår (14), Bjørn Oddvar Mastad (10).
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Vedtak:
Gustav Drivenes, Ronja Sørensen, Karoline Andersen, Thomas J. Skripeland, Sigrid Ramsli,
Even Skotte Skår og Bjørn Oddvar Mastad ble valgt til redaksjonskomite.

2 Diskusjonssaker
2.1 Ungt lederskap
Hva er ungt lederskap? Hvordan kan vi få unge til å ønske å ta lederkurs, peffkurs, emnekurs
for så å ta på seg verv i gruppe, krets, korps og etter hvert på nasjonalt nivå? Mulighetene for
å ta kurs er mange i Norges speiderforbund. Hva skal til for å gjøre disse synlige og attraktive
for unge?
Diskusjon:
● Spørre den unge om å ta ansvar direkte
● Informere godt om kurs
● Gruppeledelsen må ta hensyn til erfaring og modenhet. Gi drypp av ansvar.
● Nasjonale patruljeførersamlinger kan være en "belønning" for strevet som peff. Dele
kunnskap/erfaringer.
● Oppmuntre og motivere de unge.
● Nasjonalt "ELFUL".
Følgende hadde ordet til saken:
Gustav Drivenes (36), Jakob Lunde (33), Petter Hessen Finholdt (1), Ida Bjelvin Haukedal
(22), Herman Dalbakken (20), Ada Amelia Skjensvold (17), Emil Vinje Natland (11).

2.2 Landsleir 2021
Hva forventer dere av landsleir 2021?

Delegatnr. Delegatens navn
33

Jakob Lunde (Sunnmøre
krets)

Følelsen jeg vil sitte igjen med er godt minne
for livet, nye venner

36

Gustav Drivenes (Sørlandet
krets)

Ønsker å lære noe, gjøre noe gøy og gå litt
utenfor komfortsonen.

35

Olav Hagestad Nag
(Sørlandet krets)

Ønsker å sitte igjen med en "wow"-opplevelse,
og at leiren gir mersmak.

11

Emil Vinje Natland
(Grenland krets)

Sitte med mestringsfølelse. NSF har forbedret
leiren. Sette sammen Nord og Stavanger for å
få en kjempebra leir.
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31

Solveig Lanes (Ryvarden
krets)

Ønsker å sitte igjen med gode minner, og
mestringsfølelse.

20

Herman Dalbakken
(Metodistkirkens
speiderkorps)

Ønsker å sitte igjen med at rutinene blir en del
av dagliglivet.

25

Siv Ailin Foss
(Oslospeiderne)

Ønsker opplegg, gjennomføre en oppgave man
kan vise frem.

3 Saker som skal behandles på Speidertinget
3.1 Grunnreglene Speiderløftet (sak 5.1.2 på Speidertinget)
Endring av § 1-7, foreslått av Speiderstyret.
Forslaget ble vedtatt av Speidertinget i 2016.
Forslaget er til andregangsbehandling på Speidertinget i 2018.
I sak 5.1.1 er ordlyden på speiderløftet foreslått flyttet til ny § 1-3.
Nåværende ordlyd i § 1-7:
§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet,
som lyder:
Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
eller
Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leva etter speidarlova.

Forslag til ny ordlyd:
«Speiderløftet lyder:
Jeg lover etter beste evne å søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
eller
Eg lovar etter beste evne å søkje mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speidarlova.»
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Følgende hadde ordet til saken:
35
Olav Hagestad Nag (Sørlandet krets)
1
Petter Hessen Finholdt (Asker og Bærum krets)
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29
22
11
46
71
36
17
48
33
23
31

Petter Holsbø Angvik (Romsdal og Nordmøre krets)
Ida Bjelvin Haukedal (Nedre Buskerud krets)
Emil Vinje Natland (Grenland krets)
Ronja Sørensen (Østre Østfold krets)
Turil Robertsdatter Bakstad (Prosjektgruppa)
Gustav Drivenes (Sørlandet krets)
Ada Amilia Skjensvold (Hordaland krins)
Magnus Hoelsveen (Øvre Buskerud krets)
Jakob Lunde (Sunnmøre krets)
Sverre Strand (Nedre Buskerud krets)
Solveig Lanes (Ryvarden krets)

Vedtak:
Speiderforum stiller seg bak dette forslaget. 39 stemmer for, 12 stemmer mot og 1 blank
stemme.

Endring av § 1-7, foreslått av Frelsesarmeens speidere og Frikirkens speiderkorps.
Forslaget er til førstegangsbehandling.
Nåværende ordlyd i § 1-7:
§ 1-7 Medlemmene gir sin tilslutning til forbundets målsetting ved å avlegge speiderløftet,
som lyder:
Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven.
eller
Eg lovar etter beste evne å vere open for Gud, hjelpe andre og leva etter speidarlova.
Forslag til ny ordlyd:
«Speiderløftet lyder: Jeg lover etter beste evne å søke min tro, hjelpe andre og leve etter
speiderloven.
eller
Eg lovar etter beste evne å søkje mi tru, hjelpe andre og leve etter speidarlova.»
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Vedtak:
Speiderforum stiller seg ikke bak dette forslaget. 14 stemmer for, 33 stemmer mot, 5 blanke.
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3.2 Organisasjon krets (sak 5.2.1 på Speidertinget)
Forslag til endringer av §§ 2-3-2 og 2-3-7, begge forslag fra Sør-Trøndelag krets.

Endring av § 2-3-2, foreslått av Sør-Trøndelag krets.
Nåværende ordlyd i § 2-3-2, 3. avsnitt:
Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det
kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller
yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget.
Forslag til ny ordlyd:
«Minst ½ av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av
det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år
eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget.»
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
Følgende hadde ordet til saken:
11 Emil Vinje Natland (Grenland krets)
2 Thomas J. Skripeland (Aust-Agder krets)
22 Ida Bjelvin Haukedal (Nedre Buskerud krets)
33 Jakob Lunde (Sunnmøre krets)
35 Olav Hagestad Nag (Sørlandet krets)
36 Gustav Drivenes (Sørlandet krets)
31 Solveig Lanes (Ryvarden krets)
1 Petter Hessen Finholdt (Asker og Bærum krets)
33 Jakob Lunde (Sunnmøre krets)
39 Karen Mork (Vesterlen krets)
40 Magnus Tveit (Vesterlen krets)
2 Thomas J. Skripeland (Aust-Agder krets)
48 Magnus Hoelsveen (Øvre Buskerud krets)
Vedtak:
Speiderforum stiller seg ikke bak dette forslaget. 9 stemmer for og 36 stemmer mot, 7
blanke.

Endring av § 2-3-7, foreslått av Sør-Trøndelag krets.
Nåværende ordlyd i § 2-3-7, 1. avsnitt:
Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Kretstinget
avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal velges varamedlemmer.
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Forslag til ny ordlyd:
«Kretsstyret består av kretsleder, visekretsleder og to til fem styremedlemmer. Minst 1/3
av kretsstyret sine medlemmer skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det
kalenderåret valget er. Kretstinget avgjør hvordan styret skal organiseres, og om det skal
velges varamedlemmer.»
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
Følgende hadde ordet til saken:
35 Olav Hagestad Nag (Sørlandet krets)
36 Gustav Drivenes (Sørlandet krets)
33 Jakob Lunde (Sunnmøre krets)
2 Thomas J. Skripeland (Aust-Agder krets)
48 Magnus Hoelsveen (Øvre Buskerud krets)
Vedtak:
Speiderforum stiller seg ikke bak dette forslaget. 13 stemmer for og 26 stemmer mot, 13
blanke.

3.3 Organisasjon forbund (speidertingsak 5.2.2)
Forslag fra Sør-Trøndelag krets, endring av §2-5-1, 2. avsnitt:
Endring av § 2-5-1, foreslått av Sør-Trøndelag krets.
Nåværende ordlyd § 2-5-1, 2. avsnitt:
Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av
forbundets organisasjonsledd, kretsleder og en valgt representant for hver påbegynte 300
medlemmer i kretsen, korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynte 600
medlemmer i korpset, to valgte representanter for forbundets Speiderforum og to valgte
representanter for forbundets Roverforum.
Forslag til ny ordlyd:
«Det består av Speiderstyrets medlemmer, to valgte representanter for ansatte i et av
forbundets organisasjonsledd, kretsleder og en valgt representant for hver påbegynte 300
medlemmer i kretsen, korpsleder/-sjef og en representant for hver påbegynte 600
medlemmer i korpset, fem valgte representanter for forbundets Speiderforum og fem
valgte representanter for forbundets Roverforum.»
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
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Følgende hadde ordet til saken:
Delegatnr. Delegatens navn
48

Magnus Hoelsveen
(Øvre Buskerud
krets)

God sak. Jo flere speidere, jo bedre.

33

Jakob Lunde
(Sunnmøre krets)

Vi jobber med ungt lederskap. Yngre i speidertinget er
en god ting.

35

Olav Hagestad Nag
(Sørlandet krets)

Mener det er en god idè. En av de få stedene hvor det er
engasjerte speidere.

1

Petter Hessen
Finholdt (Asker og
Bærum krets)

Kan lage tryggere forhold til delegatene.

36

Gustav Drivenes
(Sørlandet krets)

En god idè i utgangspunktet. Hvor stor prosentandel
utgjør forum?

2

Thomas J.
Skripeland (AustAgder krets)

Kan ikke bli lett å få plass til delegatene på
speidertinget.

49

Karoline Andersen
(Metodistkirkens
speiderkorps)

En bra ting. Flere kan få muligheten. Flere kan få
mersmak.

Vedtak:
Speiderforum stiller seg bak dette forslaget. 48 stemmer for og 2 stemmer mot, 2 blanke.

Forslag fra Sør-Trøndelag krets, endring av §2-5-1, 4. avsnitt:
Endring av § 2-5-1, 4. avsnitt, foreslått av Sør-Trøndelag krets.
Nåværende ordlyd § 2-5-1, 4. avsnitt:
Kretsenes og korpsenes representanter: For kretser/korps som kan velge 2 eller flere
representanter, skal minst 1/3 av representantene være 25 år eller yngre ved utgangen av det
kalenderåret Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke har slik(e) representant(er)
mister kretsen/korpset denne/disse stemmen(e).
Forslag til ny ordlyd:
«Kretsenes og korpsenes representanter: For kretser/korps som kan velge 2 eller flere
representanter, skal minst 1/2 av representantene være 25 år eller yngre ved utgangen av
det kalenderåret Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke har slik(e)
representant(er) mister kretsen/korpset denne/disse stemmen(e).»
Speiderstyrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.
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Følgende hadde ordet til saken:
Delegatnr. Delegatens navn
35

Olav Hagestad Nag Flere kretser kan få ugyldige valgte styrer.
(Sørlandet krets)

36

Gustav Drivenes
(Sørlandet krets)

Dårlig idè fordi vi presser speidere inn i kretsstyret
som ikke vil.

33

Jakob Lunde
(Sunnmøre krets)

Forslag: bør være en prosentandel fremfor statisk
antall.

2

Thomas J.
Skripeland (AustAgder krets)

Må uansett ha med 1/3 under 25 til kretstinget. Mulig
de er interesserte. Burde ikke være et problem. Likevel
flere som kanskje ikke har kapasitet.

48

Magnus Hoelsveen Mener det er en dårlig idè. Forslag: en speider under
(Øvre Buskerud
25 som (vise)kretsleder passer nok ikke. Bør få flere
krets)
speidere inn som styremedlemmer.

Vedtak:
Speiderforum stiller seg ikke bak dette forslaget. 7 stemmer for og 27 stemmer mot, 18
blanke.

3.4 Arbeidsplan 2019-2020
Speiderstyret presenterer forslag til arbeidsplan som beskriver nasjonale tiltak. Det er
Speiderstyret, Komité speiding, forbundskontoret og andre komiteer, nettverk, utvalg og
prosjektgrupper som skal iverksette tiltakene. Arbeidsplanen konkretiserer hvordan vi skal
jobbe for å oppfylle visjonen og langtidsmålene i den neste toårsperioden.

Arbeidsplan 2019-2020
Gruppe- og kretsutvikling
Vi vil aktivt legge til rette for at nasjonale ressurspersoner kan bistå grupper og kretser
innenfor temaer som lederrekruttering, ungt lederskap, kommunikasjon, speiderprogram,
vekst og administrasjon.
Gjennom et eget prosjekt hvor det kan planlegges nøye, langsiktig og målrettet, vil vi sikre
kvalitet, læring og gjennomføringskraft for bruken av midlene. Vi vil også sørge for at de
nasjonale ressurspersonene blir godt ivaretatt. Dette handler både om rekruttering og
opplæring, og om å sikre motivasjon og overskudd hos ressurspersonene over tid. En
forventning til resultatet av denne satsingen er både flere medlemmer og at medlemmene
blir hos oss lengre.
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Vi vil styrke speiderprogramkompetansen i speidergruppene gjennom opplæring,
aktivitetsopplegg og temaår/prosjektmerke.
Ungt lederskap
Vi ønsker å gi patruljeførere og ledere påfyll, høyere kompetanse og bedre muligheter til å
dele erfaringer ved å gjennomføre nasjonale patruljeførersamlinger i 2019 (pilot) og 2020
(fullskala). Dette skal bidra til at vi beholder flere medlemmer i overgang mellom enhetene
og til økt bruk av patruljesystemet i alle aldersgrupper. Patruljeførersamlingen skal også
bidra til at flere grupper bruker patruljesystemet inn mot landsleir 2021.
Vi vil utvikle ungt lederskap gjennom å ta vare på og videreføre blant annet Oppdrag:
Førerpatruljen og satsingen Patruljen i samfunnet.
Erfaringer fra arbeidet med ungt lederskap og samfunnsansvar i kontingenten til
verdensjamboreen i USA i 2019 skal brukes videre i organisasjonen.
Trygge og inkluderende møteplasser
Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle trygge og inkluderende møteplasser for alle i Norges
speiderforbund. Opplæringen settes i system på alle nivåer (grupper, kretser, ledertrenere).
Det skal utarbeides sjekklister og beredskapsplaner for nasjonale og internasjonale
arrangementer. Det lages e-kurs for å nå ulike målgrupper.
Synlighet
I Visjon 2024 står det: «I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen
for barn og unge som vil ut i naturen og i verden.» For å oppnå dette må vi jobbe på flere
arenaer, også med synlighet.
Vi har behov for å være enda mer bevisste på hvordan vi kommuniserer hva det vil si å være
speider i Norges speiderforbund. Dette gjelder på både nasjonalt og lokalt nivå. Vi skal jobbe
med synlighet for å nå enda bredere ut til ulike målgrupper, slik at vi blir oppfattet som en
attraktiv organisasjon. Vi ønsker å ta en plass i folks bevissthet!
Vi vil nå både egne medlemmer, potensielle speidere og deres foreldre, beslutningstakere og
opinionsdannere. Dette innebærer blant annet en mer spisset kommunikasjonsstrategi som
også omfatter en speiderpolitisk plattform. Vi vil utvikle og ta i bruk nye måter å aktivisere
medlemmene våre på, samtidig som disse måtene gjør oss mer synlige for viktige eksterne
målgrupper. Dette forutsetter mer fokus på og ressurser til å nå ut i eksterne kanaler. I tillegg
vil vi fortsatt videreutvikle våre egne kanaler, for eksempel nettsider og medlemsblad.
Landsleir 2021
Landsleir er Norges speiderforbunds viktigste og største arrangement, og avgjørende for
rekruttering og for å holde på motivasjonen til speidere og ledere. Vi vil prioritere arbeidet
med Landsleir 2021 i perioden, slik at landsleiren engasjerer hele landet og styrker visjonen:
Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar og Speiding når flere.
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Speiderstyrets innstilling:
Speidertinget vedtar Arbeidsplan 2019-2020 for nasjonalt nivå. Speidertinget oppfordrer
kretser, korps og speidergrupper til å utarbeide egne arbeidsplaner som støtter opp om
Visjon 2024 og Langtidsmål 2015-2024. Speiderstyret får fullmakt til å justere og prioritere
tiltak i arbeidsplanen etter tilgjengelige økonomiske og menneskelige ressurser.
Følgende hadde ordet til saken:
33
Jakob Lunde (Sunnmøre krets)
48
Magnus Hoelsveen (Øvre Buskerud krets)
36
Gustav Drivenes (Sørlandet krets)
Vedtak:
Speiderforum stiller seg bak forslaget om arbeidsplanen. 42 stemmer for og 10 blanke.
Speiderforum stiller seg bak Speiderstyrets innstilling. 16 stemmer for og 12 mot, 24 blanke.

4 Åpent forum
Henstillinger fra Speiderforum som tas videre til Speidertinget:

4.1 Teknisk i prosjektgruppa
Forslagsstiller: Magnus Tveit, delegat 40:
Speiderforum mener at en fra kretsstyret, og en speider-/roverrepresentant fra arrangørkretsen
må være med i prosjektgruppa til Speider- og Roverforum.
Forslagsstillers begrunnelse:
For å sikre bedre kommunikasjon og kjennskap til området.

Vedtak:
Speiderforum stiller seg ikke bak dette forslaget. 21 stemmer for, 25 stemmer mot og 6
blanke stemmer.

4.2 Studentrabatt
Forslagsstiller: Magnus Tveit, delegat 40:
Speiderforum mener at alle speidere/rovere som tilhører aldersgruppen 18 til 25 år betaler kr.
100 i forbundskontingent, kr 100 i gruppekontingent og/eller kr 100 krets/korpskontingent.
Forslagsstillers begrunnelse:
Dette er fordi at vi mener at mange speidere i denne alderen flytter, og vil derfor melde seg ut av
forbundet. Vi ønsker å beholde flest mulig speidere som medlemmer. Da blir det lettere å
engasjere seg, selv i studenttiden. Dette vil også engasjere speidere til å komme tilbake etter
studenttiden.
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Vedtak:
Speiderforum stiller seg bak dette forslaget. 37 stemmer for, 9 stemmer mot og 6 blanke
stemmer.

4.3 Uteliggermerket
Forslagsstillere: Ida Christine Lia Mathiesen og Markus Foss, delegat 26 og 27:
Forslag til et offisielt uteliggermerke.
Bronse: 10 netter ute på et år (ikke sommerferie).
Sølv: 20 netter ute (ikke sommerferie).
Gull: 50 netter ute (5 kan være i sommerferien, 20 i bålsesong).
De må alle tas på rad. En logg må sendes inn per merke.

Vedtak:
Speiderforum stiller seg bak dette forslaget. 41 stemmer for og 4 stemmer mot, 7 blanke.

4.4 Like peffkurs
Forslagsstiller: Hege Bjørge Ankarstrand, delegat 6:
Speiderforum mener at reglene rundt peffkurs bør samkjøres over hele landet, og har faste
retningslinjer for hvordan kurset skal holdes.
Forslagsstillers begrunnelse:
Vi har snakket om dette i gruppen og fikk vite at vi gjør dette på forskjellige måter. I Follo rullerer
vi ikke på hvem som er peff underveis i kurset noe som Østre Østfold gjør, derfor får ikke alle
samme «smaken» på hvordan det er å være peff under kurset. Dette bør endres.

Vedtak:
Speiderforum stiller seg bak dette forslaget. 39 stemmer for og 5 stemmer mot, 8 blanke.
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5 Valg
5.1 Valg av fire personer til prosjektgruppe for Speiderforum
2020 og varaer

Kandidater:
● Markus Foss (27)
● Thomas Skripeland (2)
● Herman Dalbakken (20)
● Ada Amilia Skjensvold (17)
● Solveig Lanes (31)
● Karoline Andersen (49)
● Martha Baldishol (16)
● Emil Vinje Natland (11)
● Thomas J. Skripeland (2)
● Hege Bjørge Ankarstrand (6)
● Ida Bjelvin Haukedal (22)
Prosjektgruppas innstilling:
Emil Vinje Natland (11), Thomas J. Skripeland (2), Hege Bjørge Ankarstrand (6) og Ida
Bjelvin Haukedal (22)
Vedtak:
51 stemmedyktige.
Medlemmer til prosjektgruppa for Speiderforum 2020:
1. Emil Vinje Natland (11)
2. Thomas J. Skripeland (2)
3. Ida Bjelvin Haukedal (22)
4. Ada Amilia Skjensvold (17)

Varamedlemmer:
1. Hege Bjørge Ankarstrand (6)
2. Markus Foss (27)
3. Herman Dalbakken (20)
4. Solveig Lanes (31)
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5.2 Valg av to representanter til Speidertinget 2018 og to
varaer
Kandidater:
● Magnus Tveit (40)
● Herman Dalbakken (20)
● Petter Angvik (29)
● Sverre Strand (23)
● Ida Kristine Mathiessen (26)
● Hanna Thör (30)
● Solveig Lanes (31)
● Ida Bjelvin Haukedal (22)
● Karoline Andersen (49)
● Guri Johanne Evertz Forsberg (12)

Vedtak:
50 stemmedyktige
Valgte delegater:
● Magnus Tveit (40)
● Ida Bjelvin Haukedal (22)
Varadelegater:
1. Guri Johanne Evertz Forsberg (12)
2. Petter Angvik (29)
3. Ida Christine Lia Mathiesen (26)
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